
Van onze verslaggever 
SWALMEN - Paardemelk als ge
neesmiddel is voor het echtpaar 
8eckers, dat aan de Bosrand in 
Swalmen woont, geen nieuws. 
Sinds jaar en dag pendelt de 34-ja
tige produktieleider van een 
lrtrechtse autobandenfabriek J.

· 8eckers naar de stoeterij van
• 'Veearts R. Storch in het Zuidduitse
Edelbach in het Odenwald. Dat is 
\'Jak bij Heidelberg. Zo'n 150 haf
lingers worden er kunstmatig ge-
11:tolken. De merriemelk wordt er 
diepgevroren en aangewend als 
11:tiddel tegen uiteenlopende aan
doeningen. Ook de heer Beckers 
haalt daar regelmatig merriemelk. 
llij heeft er de lange autorit van 
ZO'n 700 kilometer over "Autobah
nen" voor over om telkens 10 tot 15 
liter merriemelk te kopen voor zijn 
'Vrouw die last heeft van slijm in 
haar longen. 

MERRIEMELK VOOR 

MEER DOELEINDEN 

telletje. Een soort "Kurort", filoso
feert Beckers. Daarvoor zouden de 
mogelijkheden in Nederland vol
gens hem gunstig zijn. Immers. de 
veearts Storch zou ook niet al te veel 
ruchtbaarheid geven aan zijn 
vondst om paardemelk als medicijn 
te gebruiken, omdat hij de melkpro
duktie niet zou kunnen bijbenen. 

:Experin1ent 

'telefonische reaktics bleven niet uit 
bij de familie Beckers na het artikel 
'Van afgelopen zaterdag van het Lim
burgs Dagblad over het zieke Duitse 

jongetje Michael Akens die lijdt aan 
een ongeneesliJke slijmziekte Al
leen paardemelk zou volgens de 
kinderarts hier nog kunnen helpen. 
Het tienjarige jongetje drinkt er nu 
dagelijks een liter van. De melk 
komt van de eltJarige arabier-merrie 
Bianca die nu dagelijks wordt ge
molken door de bezitster van het 
paard, de I fl -jarige Anke Barten uit 
Sittard. Volgens de ouders van het 
zieke JongetJe is de paardemelk op 
een andere wijze bijna niet te krij
gen. Alleen een Keulse kliniek zou 
de melk in diepgevroren toestand 
vPrkopen voor 50 mark per liter. 

Kurort 
"Dat is afzetterij", meent de heer 
Beckers uit Swalmen. ,.Ik haal die 
melk al zo·n jaar of zes voor zes 
mark per kwart liter." In Duitsland 
wordt de merriemelk aangewend 
voor onder meer hart- en vaatziek
ten, open t. b.c., maag-, darm- en le
verziekten. In het Odenwald is er 
zelfs een "Kurort" waar paardemelk 
aan patiënten wordt verstrekt. Voor 
mevrouw Beckers is de merriemelk 
weliswaar geen "paardemiddel" 
maar het geeft haar wel verlichting. 

Raad Klûnmen swlt acht ton beschikbaar 

A uw Vrijthof 
�I!oedig van sta1·t 
i Van onze verslaggever 

kLIMMEN - De gemeenteraad van Klimmen heeft maandag
avond groen licht gegeven voor de afbouw van het Vrijthof in 
deze gemeente. In eerste instantie werd besloten het pleintje
te bestraten en te reconstrueren (bijna 200.000 gulden inclu
sief BTW) en de bibliotheek annex regionaal centrum van het
Groene Kruis te bouwen, waarmee een bedrag van 600.000
tuiden gemoeid is. 

Burgemeester 
opent drie 
exposities 

tegelijk 
KERKRADE - In het kader 
Van het negende WMC wordl:n 
Zondag 5 juli om 17.30 uur dri_� 
tentoonstellingen op een vriJ 

Met.die reconstructie van het plein 
was de raad snel akkoord, maar de 
bouw van bibliotheek en ruimte 
voor het Groene Kruis vergde meer 
tijd. De raadsleden Ad Boonman en 
Hub Verhoeven vonden dat er te 
weinig ruimte overbleef voor de bi
bliotheek nu het Groene Kruis een 
deel van het te bouwen complex 
gaat huren. Maar bij de stemming 
rond dit voorstel bleek, dat alleen 
Boonman en Verhoeven het anders 
wilden. maar dat de rest van de raad 
achter het voorstel van het college 
stond. 

Die hele afbouw van het Vrijthof is 
in een versneld tempo aan de raad 
\·00rgC'IC'gd. Ter t•lfder ure kwam de 
Heidemij (die de reconstructie van 
het plein gaat uitvoeren) met een te
kening van het nieuwe plan. Zoals 
het er nu uitziet zal getracht worden 
nog dit seizoen met de werkzaamhe
den te starten. 

• De leerlingen, druk bezig
tijdens hun schaakexamen
in de klas.
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.,Het smaakt naar noten", zegt ze. 
Haar man heeft. nadat hij de eerste 
pakjes diepgevroren melk 111 Zuid
Duitsland had gehaald. geprobeerd 
om importeur te worden van de 
melk voor geheel Nederland. ,,Maar 
artsen houden de boot af', zegt de 
heer Beckers . .. omdat ze er niets aan 
kunnen verdienen." Hijzelf is laai
end enthousiast over de merriemelk 
als medicijn. Hij heeft zelfs met de 
gedachten gespeeld om, in navol
ging van de Duitse veearts Storch. 
een stoeterij op te zetten in Midden
of Zuid-Limburg. ,,Een stoeterij in 
een rustige omgeving, met een ho-

Beckers weet echter dat in Duits
land een kuur met paardemelk, die 
aan patiënten voorgeschreven 
wordt, volledig betaald wordt 
door 's lands ziekenfondsen. Voorts 
zouden er experimenten zijn om 
met merriemelk babies te voeden. 
,,Paardemelk is een goede vervan
ger van moedermelk", aldus de 
heer Beckers. Hij is bereid ook 
voor anderen die denken baat te 
vinden aan de merriemelk, melk 
mee te brengen uit Zuid-Duitsland. 
,,Maar voordat iemand de melk ge
bruikt zou ik iedereen aanraden 
vooraf te overleggen met zijn huis
arts", aldus Beckers. 

SCHAESBERG 
Tweëendertig leer
lingen van de zesde 
klas van de St.-Jo
sephschool in 
Schaesberg hebben 
dit schooljaar deel
genomen aan de cur
sus "Schaak" van de
stichting Neder
landse Onderwijs 
Televisie. Zij legden 
een dezer dagen het 
pionnen-examen af. 
Dit schaakexamen 
werd in de school af
genomen door de 
heer Vlugman, exa
minator van de Ko
ninklijke Nederland
se Schaakbond. De 
leerlingen van de St.-

Resultaat televisiecursus schaak 

Pionnen-diploma's 
voor 28 leerlingen 

Josephschool heb
ben de televisieles
sen gevolgd onder 
leiding van hun on
derwijzer, de heer 
Vermeer. Voor het 
behalen van het 
pionnen-diploma is 
vooral kennis van de 
spelregels vereist en 
daarnaast van een 
aantal spelvarianten. 

In het kader van de 
cursus schaak van de 
Onderwijstelevisie 
bestaat in het voort
gezet onderwijs nog 
de mogelijkheid om 
het Toren- en Ko
ningsdiploma te ha
len. Van de 32 leer
lingen slaagden er 
28, waarvan acht 
cum laude. 

� Unieke wijze geopend. Aange
,1. Zien de exposities op drie af
k, zonderlijke plaatsen gehouden 
•p< Worden: de organisatie ze al_le 
..., drie op het gelijke tijdstip wll
ir; de openen en burgemeester 

( ADVERTENTIE) · tnr. J. Smeets de aangeweze� 

�-
figuur is om deze WMC-expos1-
ties te openen, heeft men een 

Financieel zit Klimmen op rozen. Binnenkort zullen de leden van de 
raad zich in een raadsconferentiezelfs moeten buigen over het pro
bleem hoe ze 500.000 gulden zullen lr---r-r--,----,-----��---.--,-------,--.--....--�-----.----�-
gaan besteden. Dit bedrag is over op 
de begroting van 1980. Er waren wat 
posten te hoog begroot waarvan het 
uiteind�lijke bedrag achteraf mee
viel BIJvoorbeeld bij het gemeen
schapshms. Aanvankelijk dacht de 
gemeente dat het exploitatietekort 
rond de 87.000 gulden zou liggen, 
maar dat bleek slechts 43.000 te zijn. 
Enkele andere meevallertjes zorgen 
ervoor dat een half miljoen te beste
den is: maar waarvan? 
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raaie technische kunstgreep 

,o-, oegepast. 
15' 

_,, Burgemeester Smeets verblijft 
f:· op een centraal punt in Kerkra
;4. cie. Op de afzonderlijke expos1-
..,, tiepJaatsen wordt hij vertegen
,tl \\roordigd door wethouder C. 
e� Schroeder, door directeur M.
1! Schmeitz van het Cultureel 

Centrum en voorzitter H. van 
cle Weyer van de stichting 
WMc. Vanuit zijn centraal
knooppunt in de stad zal burge
meester J. Smeets in de gele
genheid zijn om de officiële 
Opening van de drie expos1t1e_s 
te verrichten. Hoe de communi
catielijnen tussen centraal punt 
en de afzonderlijke expositie
Plaatsen technisch verwezen
lijkt worden houdt men nog
angstvallig geheim. 

. �e tentoonstellingen zijn in de 
11 0otanische Tuin (beelden van 

diverse kunstenaars), in de Hof 
Van Erenstein (schilderijen van 
Rob Brouwers) en in de foyer 
Van de Rodahal (werken van 
zes Limburgse schilders). 

WMC-concerten 
door Treebeek 
en Ubachsberg 

lfEERLEN - Twee belangrijke 
�andidaten voor de negende 

MC-titel harmonie-orkest e f 0ncordia uit Treebeek en fan-
are St.-Cecilia uit Ubachsberg 

, d
gaan ter voorbereiding op hun 

, eelname aan het WMC een 
�� 

drietal concerten verzorgen.
er pat gebeurt op 4 juli in het Aslll a-Theater te Beek, op 12 juli in:, de fanfarezaal "De Auw Sjoeël"
tii �e Ubachsberg en op 19 juli in
ia I{ gehoorzaal van kasteelel _oensbroek. De concerten be_,, �Innen telkens om 20 uur. Bei-2� e verenigingen voeren de
_,, Werken uit, waarmee zij in
1�

1 ICerkrade om de hoogste eerel ��!Jen strijden. Het zijn Con>P lerto parabanda van Blanquer
� en Symphonie pour harmonie
,, v�n Gotkovsky door Concordia
� �- .v. Jan Cober en Triptiek

S 
00r fanfare van Toebosch eni• ( llectrum van Vin ter door fan

c!rbs.
St.-Cecilia o.l.v. Wiel Ja-

"Het moet niet zo zijn dat we iets
uitgeven om het maar uit te geven 
dan kunnen we dat bedrag beter inbrengen na de herindeling in de
nieuwe gemeente", zei Pierre Radermaeher en de burgemeester washet helemaal met hem eens. ,,Wemoeten kijken naar projecten, die,al voor dat er sprake was van herindeling, zijn aangezet. Wij gaan onsmet bezighouden met potverteren"
zei hij. ,,___._ ___________ __.____ 

Eerste steen 
nieuwe school 

Bingelrade 
BINGELRADE - Vrijdag 3 juli om 
15.30 uur zal in Bingelrade de eer
ste steen worden gelegd voor de 
nieuwe geïntegreerde kleuter- en 
basisschool. Deze eerste steen zal 
worden gedeponeerd door de heer 
E. Heijnen, oud-voorzitter van de
stichting Katholiek Onderwijs 
Bingelrade. Twee schoolkinderen 
zullen hem daarbij assisteren. In
spectie, architect, kerkbestuur en 
gemeentebestuur zullen bij de 
plechtigheid aanwezig zijn. 
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Meningsverschil gemeenschapshuis 'De Dem' laait op 

,,Bezwaren tegen nieuwe 
stichting niet terecht'' 

HOENSBROEK - De bezwaren van 
wijkbewoner J. Venema tegen het
onlangs gevormde bestuur van de 
nieuwe Stichti�g Gemeenschaps
huis De Dem bhJken onterecht. Ve
nema verspreidde een brief in de 
Hoensbroekse wijk De Dem, waar
in hij zijn onvrede met �e nieuwe 
stichting uiteenzet. ,,Het 1s nergens 
voor nodig dat er een nieuwe stich
ting is gevormd om het nieuwe
wijkgebouw te gaan beheren. De 
oude stichting heeft immers het
zelfde doel, maar nu het nieuwe ge
bouw in zicht komt krijgt ze een 
trap in de rug", beweert J. Venema. 

In 1977 begon een stichting onder
handelingen met de gemeente over 
een nieuw te bouwen gemeen
schapshuis in De Dem. Snel bleek 
dat de gemeente dat stichtingsbe-

stuur, waarvan J. Venema ook lid is, 
te smal van samenstelling vond om 
een nieuw gemeenschapshuis te be
heren. Daarom riep de gemeente be
gin 1978 een wijkvergadering bij
een, waaruit een voorbereidings
groep ontstond. Vanaf februari 1978 
is deze voorbereidingsgroep de on
derhandelingspartner van de ge
meente inzake het nieuw te bouwen 
gemeenschapshuis. Dit blijkt ook 
duidelijk uit alle gemeentelijke brie-· 
ven, die sindsdien gericht zijn aan 
de voorbereidingsgroep en niet 
meer aan de stichting. 
De gemeenteraad besloot in mei 
1980 het terrein naast bejaardenhuis 
De Schutse te reserveren voor het 
nieuwe wijkgebouw. Eis was dat er 
een stichting moest voorkomen uit 
de voorbereidingsgroep die de 
grond en het nieuwe wijkgebouw 
zou gaan beheren. ,,Wel dienen kwa-

liteit en continuïteit van het bestuur 
vast te liggen in stichtingsstatuten, 
zodat in de toekomst het regelen 
van beheerszaken verzekerd is" (no
tulen 19 maart 1981). Gemeentese
cretaris J. Hendrix, die bouwcoördi
nator is van dit project: .. Die oude 
stichting voldeed niet geheel aan 
deze eisen. Daarom is destijds de 
voorbereidingsgroep opgericht, 
waaruit nu een nieuwe stichting is 
voortgekomen die wel aan deze ei
sen voldoet." 

Bez,varen 
Tegen de vorming van dit nieuwe 
stichtingsbestuur maakt J. Venema 
bezwaren. De Stichting Gemeen
schapshuis De Dem kreeg op de 
vergadering van 1 juni alle steun 
van de wijkbewoners. Volgens Ve-

nema waren de 47 aanwezigen bijna 
allemaal "vriendjes" van Frans Wal
kowiak, de voorzitter van de Stich
ting. Bij navraag blijkt echter dat de 
presentielijst meer dan 90 namen 
bevat. Ook andere beweringen van 
Venema blijken onjuist. Buiten me
deweten van de oude stichting is er 
volgens hem een nieuwe stichting 
gevormd. Bouwcoördinator Hen
drix spreekt dit tegen . .,Per brief is 
alle wijkbewoners meegedeeld dat 
men zich kandidaat kon stellen voor 
de nieuwe stichting en iedereen 
heeft de statuten kunnen inzien." 
Venema meldde zich niet als kandi
daat-bestuurslid. ,,Waarom zou ik; 
de oude stichting bestaat toch nog", 
zegt hij. Hendrix: ,.Vanaf begin 1978 
onderhandelt de gemeente niet 
meer met de oude stichting, maar 
met de voorbereidingsgroep. En dat 
weet de heer Venema ook." 
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Gouden trouw: 

• De heer en mevrouw Linssen

in Schaesberg 
SCHAESBERG - In 
de Montfortstraat 17 
in Schaesberg vie
ren de heer en me
vrouw Linssen-Sij
stermans komende 
zaterdag hun gou
den huwelijksfeest. 
Om 15.30 uur wordt 
in de parochiekerk 
van Leenhof een 
dankdienst opge-
dragen. Daarna 
wordt het feest 
voortgezet in de pa
rochiezaal op de 
hoek Mesdagstraat/ 
Kasteellaan in Mee
zenbroek waar ook 
van 18.30 tot 20 uur 
de receptie plaats 
vindt. 

Matthieu Linssen 
werd op 16 januari 
1909 in Horn gebo
ren. Op de kermis in 
Thorn leerde hiJ zijn 
echtgenote Paula 
SiJstermans kennen. 
die op 14 maart 1912 
in het Belgische St.
Georg-sur-Meuse 
werd geboren. Uit 
het huwelijk werden 
drie kinderen gebo
ren en momenteel 
zijn er 12 kleinkinde
ren en een ach
terkleinkind. Twee 
van de kinderen. Jan 
Linssen en Anme 
Luurssen-L111ssen 
vieren zaterdag ook 

hun zih·eren hu\''L 
lij ksfeest. 

Mathieu Lmssen ·:.-;,, 
rnnaf 1929 \\ (• ,. k 
zaam op de ,-�ocg(,:, 
OranJe Kassau Il 1:, 
Schaesberg. In 19G� 
werd h1J gepen�; , 
neerd maar tot ; \1: -t 
was hiJ nog \\'t·: ,;

zaam biJ een he.<\, • 
niersbedri_;f Op cL,k
tersadvie, moc•:01 L;. 
echter alle act:Yl1l'1 
ten staken. Só!::L·:, 
met zijn echtgen,,,L. 
gaat hij iedere W(·f'k 
naar de soos \,d, 
Leenhof waar 21_: \·eel 
sympathie geniete:-,. 

in Heerlen 
HEERLEN De 
heer en mevrouw 
Ritzerfeld-Ro broek. 
wonende aan de Kal
debornweg 101 te 
Heerlerbaan, gaan 
zaterdag met hun 
kinderen en klein
kinderen het gouden 
huwelijksfeest vie
ren. Het feest begint 
om 13.30 uur met een 
h. mis in de paro
chiekerk St.-Jozef.
Vanaf 18.30 tot 20
uur is er in het café A
Genne Bek aan de
Mgr. Schrijnenstraat
20 te Heerlen gele
genheid tot felicite
ren.
Hub. Ritzerfeld (75).
geboren en getogen
te Heerlerbaan, is in
de voetbalwereld
geen onbekende. Di
rect na zijn school
tijd begon hij te
werken in het onder
gronds bedrijf van
de Oranje Nassau II
te Schaesberg. Drie
jaar later zag hij het
niet meer zitten en
vertrok naar Canada
om daar te gaan
werken in een goud
mijn. Na een klein
kapitaaltje bijeen te
hebben vergaard,
kwam hij terug naar
Nederland huwde en
vond werk in de
Vroedvrouwen
school te Heerler
baan. Eerst in de ma
chinekamer en later
in de linneafdeling.

• Het gouden paar Ritzerfeld.

Hier bleef hij 40 jaar 
werkzaam. 
Zijn vrije tijd ging 
geheel naar de voet
balsport. Het begon 
bij de sportvereni
ging RKHBS. Daar
na speelde hij achter
eenvolgens bij Vrus
schemig en Bekker
veld en trad later toe 
als bestuurslid van 
beide veremg111gen. 
Bovendien was hij 10 
jaar lang scheids
rechter van de 
KNVB. 
Marie Ritzerfeld-Ro
broek (70) werd 

eveneens geboren te • 
Heerlerbaan. Z1_: 
volgde een opleid1;1g' 
voor costuumnaa1-' 
ster en werd later 
coupeuse. Dit kwam 
haar goed van pa� 
want toen handwer
ken voor de k111dc
ren in haar huwe
lijksjaren haar groot
ste hobbv werd kon 
zij van het geleerde 
dankbaar gebruik 
maken. Uit het hu
welijk werden zeven 
kinderen geboren en 
zijn er 14 kleinkinde
ren. 

in Nieuwenhagen 
NIEUWENHAGEN - Vrijdag is 
het een halve eeuw geleden dat 
Frans Haan en Henriëtte Demont 
uit Nieuwenhagen in het huwe
lijksbootje stapten. Het gouden 
paar, dat woont aan de Wilhelmi
nastraat 14, viert dit heugelijk 
feit samen met hun drie kinderen 
en twee kleinkinderen. Om 15 
uur wordt in de H. Hartkerk te 
Nieuwenhagerheide een eucha
ristieviering worden opgedra
gen. Van 18-19.30 uur is er gele
genheid om het gouden paar in 
het Spaans Kentje in de Rüt
scherweg te feliciteren. 

werken in de mijn Laura te E)·
gelshoven. In 1968, nadat hij der
tig jaar op dit bedrijf werkBar.1 
was geweest. werd hij in de func
tie van houwer gepensioneerd 
Sinds die tijd beoefend hiJ alleen 
nog maar zijn hobby's: duiven en 
kegelen. 
Henriëtte Demont is op 23 juni 
1910 geboren in Rhemhausen in 
West-Duitsland. Als baby nog 
verhuisde zij met haar ouders 
naar Nederland waar zij zich ves
tigden in Nijmegen. In 1935 trok
ken zij naar Eygelshoven. Me•
vrouw Demont heeft voor haar 
huwelijk steeds thuis in de huis
houding gewerkt. Haar hobby 1s 
nog altijd het maken van kleren 
voor haar kinderen en klemkm
deren. 

Fran;i Haan, geboren op 20 au
gustus 1910 in Nieuwenhagen, 
heeft na het doorlopen van de la
gere school 16 jaar gewerkt in het 
bouwvak. Hierna is hij gaan 




